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Резиме 

Во овој труд се испитуваат моралните вредности и моралната слика за 
себе кај адолесценти кои членуваат во извидници и адолесценти кои не се 
членови на извидничкото движење. Ова истражување опфаќа 100 испитаници 
од доцна адолесценција, со просечна возраст од 22,01 години. Од нив, 50 се 
извидници (25 девојки и 25 момчиња), а останатите 50 (25 девојки и 25 
момчиња) не се извидници.  

Намената на овој труд е да открие дали постои поврзаност помеѓу 
членувањето во извидници и моралната слика за себе, како и помеѓу полот и 
моралната слика за себе кај адолесценти на возраст од 19 до 24 години. Во 
истражувањето беа користени Инструментот за морална слика за себе и 
Скалата на доблести чии автори се Грандтнер, Роуд, Гибел и Бок (Grundtner, 
Rode, Giebel, & Bock, 2008).  

Во трудот се споредуваат извидниците и неизвидниците во однос на тоа 
колку често ги избираат моралните вредности како централни во нивната 
морална слика за себе. Резултатите покажаа статистички значајни разлики 
помеѓу извидниците и неизвидницитe во однос на вреднувањето на чесноста и 
надворешниот изглед.  

Понатаму, беа споредени адолесцентите од машки и женски пол во однос на 
тоа колку често ги избираат моралните вредности како централни во 
нивната морална слика за себе. По оваа основа на групирање на испитаниците 
беа пронајдени статистички значајни разлики помеѓу адолесцентите и 
адолесцентките во оценувањето на важноста на чесноста, религијата и 
етичкиот идентитет во нивната морална слика за себе. 

На крајот од трудот се сумирани предностите и недостатоците на 
актуелното истражување и се дадени насоки за натамошни истражувања на 
моралноста кај адолесцентите и психологијата на извидништвото.  

 
Клучни зборови: морална слика за себе, морални вредности и доблести, 

адолесценција, извидници 
 

ВОВЕД 

Интересот за истражување на моралноста кај луѓето својот зародиш го има 

уште во античката философија, но сè уште е подеднакво актуелен. Психолошкиот 

приод во проучувањето на моралноста резултирал со стекнување на богато научно 

знаење за моралното функционирање на луѓето.  

Во современата психологија на моралот се обрнува сè поголемо внимание кон 

проучување на личноста како носител и агент на моралноста, како и проучување 

на моралната мотивација, моралната слика за себе и моралниот идентитет. 

Пионерската работа на Блази претставува значаен момент за премостувањето на 
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јазот помеѓу моралниот суд и моралната акција. Арнолд истакнува дека 

психолозите ги согледале ограничувањата на когнитивниот приод кон моралноста 

и дека се сè повеќе насочени кон проучување на улогата на селфот во моралното 

функционирање (Arnold, 1993).  

Намената на ова истражување е да се испитаат моралните вредности и 

доблести и моралната слика за себе кај адолесценти извидници и паралелно - 

адолесценти не-извидници. Инспирацијата за ова истражување лежи во етичката 

позадина на извидништвото. Иако многумина луѓе зборот „извидници“ го 

асоцираат со „планинарење“, „природа“, „преживување“, „логорување“ и сл., 

малкумина се запознаени со фактот дека извидништвото е всушност движење чија 

срцевина се состои од морални вредности и етичко учење. Извидничкото движење 

користејќи уникатен метод има за цел создавање добри граѓани и подобар свет. На 

прв поглед може да се заклучи дека оваа цел е својствена и за голем дел други 

организации и движења, но идеите врз кои се темели извидништвото и методот за 

нивното остварување е тоа што го прават извидничкото движење поинакво од сите 

други движења и организации.  

Во текстот што следува ќе се изнесат основни информации за извидничкото 

движење, неговата историја и идеи; теоретски информации од областа на 

психологијата на моралот и ќе биде презентирано спроведеното истражување.  

Проблем 

Проблемот со кој се занимава ова истражување е дали постојат разлики во 

моралната слика за себе и моралните вредности и доблести кај 

адолесцентите извидници и неизвидници од машки и женски пол? 

Ова истражување има за цел да утврди дали постои поврзаност помеѓу 

членувањето во извидници и моралната слика за себе, моралните вредности и 

доблести и помеѓу полот и моралната слика за себе, моралните вредности и 

доблести кај адолесценти на возраст од 19 до 24 години.  
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Теориска позадина 

Адолесценцијата како возрасен период 

Адолесценцијата е животен период кој претставува премин од детството во 

зрелоста. Тоа е период на раст и развој, период во кој се случуваат голем број 

промени на физички, психолошки и социјален план. Називот на овој развоен 

период доаѓа од латинскиот збор adolescere што значи расте, созрева.  

Интересот за овој развоен период својот зародиш го има пред околу 2000 

години во филозофијата на Платон и Аристотел кои уште тогаш предложиле 

секвенцијално разграничување на животниот век. Идеите на Аристотел во кои 

опишува три последователни седумгодишни периоди пред зрелоста (детство, 

момчештво, рана зрелост) се блиски со современите модели за развојот. Сепак, 

темелите на научниот психолошки приод кон адолесценцијата се поставени на 

почетокот на 20-от век, поточно, во 1904-тата година кога Стенли Хол го објавил 

првиот научен труд за адолесценцијата.  

Адолесценцијата започнува околу 10-тата година и се состои од три потпериоди 

- рана адолесценција (10-14 години), средна адолесценција (15-19 години) и доцна 

адолесценција (20-24 години), но овие возрасни граници подлежат на варијации 

во зависност од културниот и историскиот контекст, како и од индивидуалните 

развојни специфичности на поединецот. Во секој случај, нејзиниот почеток е 

видлив преку првите телесни промени, а крајот преку достигнувањето на 

релативна психолошка зрелост (Lerner & Steinberg, 2009; Brković, 2011; Мурџева-

Шкариќ, 2009). 

Според Брковиќ (Brković, 2011), дел од развојните задачи на адолесцентниот 

период се: прилагодување на телесните промени, градење емоционална 

независност, интелектуален развој, градење нови и стабилни врски со врсници, 

професионална определба, припрема за брак и семејство, формирање личен 

вредносен систем и светоглед, создавање слика за себе која ги вклучува 

настанатите промени и формирање на личен идентитет.  

Централна позиција во развојот во периодот на адолесценција зазема 

формирањето на идентитетот и Ериксон (според Мурџева-Шкариќ, 2009) смета 
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дека тоа е основната задача на овој развоен период. Личниот идентитет 

претставува општа слика која поединецот ја има за себе и се формира преку 

интеграција на различните аспекти на сликата за себе. Повеќе автори (Damon & 

Hart, 1988; Livesley & Bromley, 1973; според Shaffer & Kipp, 2014) сметаат дека 

насоката на развојот на личниот идентитет од детството кон адолесценцијата оди 

од себе-опис со надворешни, физички атрибути кон поапстрактен и интегриран 

себе-опис кој содржи внатрешни, психолошки својства на личноста, како што се 

доблести, вредности, верувања, ставови и сл.  

Според Американската психолошка асоцијација (APA, 2002) личниот 

идентитет вклучува два концепта – слика за себе и самопочит. Првиот концепт се 

состои од личносните верувања и замисли за сопствените атрибути, цели, улоги, 

вредности, интереси и верувања, додека самопочитта се однесува на процената на 

чувствата на поединецот кон сопствената слика за себе.  

Во кратки црти, адолесценцијата е период во развојот исполнет со големи 

промени на когнитивен, емоционален, социјален и личносен план, а во контекст 

на овој труд, вреди да се спомене дека овие промени не ја заобиколуваат и областа 

на моралноста. 

Проучување на моралниот развој во адолесценцијата 

Научниот пристап кон моралниот развој се јавува на почетокот на дваесетиот 

век. Присутен е уште во психоаналитичката теорија на Фројд кој моралноста ја 

објаснува со развојот на супер-егото - слој на личноста кој се состои од етички 

норми. Понатаму, проучувањето на моралниот развој влегува во различни 

теоретски рамки - бихејвиористичка, структуралистичка, хуманистичка, 

когнитивно-развојна и други, кои често тргнуваат од различни, дури и 

спротивставени позиции, сè до ‘90-те години кога доаѓа до важни откритија во 

проучувањето на моралниот развој кои водат до помирување и интегрирање на 

спротивставените теоретски позиции (Фрицханд, 2010; Brković, 2011).  

Според Арнолд (Arnold, 1993), во проучувањето на моралниот развој 

преовладувале теории кои фокусот го ставале на одредени димензии за кои 
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сметале дека се основа на моралноста, како на пример, моралното расудување во 

теоријата на Колберг (Kohlberg, 1981, 1984; според Arnold, 1993) или емоциите во 

теоријата на Хофман (Hoffman, 1984, 1987; според Arnold, 1993). Арнолд смета 

дека иако на психологијата и‘ се познати доста компоненти на моралноста и 

начинот на кој што тие функционираат, сепак сè уште нема соодветно објаснување 

за интеракцијата на овие компоненти и начинот на кој што тие влијаат врз 

однесувањето на личноста. Таа смета дека разбирањето на динамиката на тие 

компоненти е клучно и нужно за да може се проучува личноста која зазема 

централна позиција во моралноста.  

Понатаму, Арнолд предлага дека психолозите ги увиделе ограничувањата на 

претходно доминантниот когнитивен приод кон моралноста и дека бараат 

потемелно проучување на улогата на селфот во моралното функционирање (Blasi, 

1983, 1984; Colby & Damon, 1992; Damon, 1984; Davidson & Youniss, 1991; според 

Arnold, 1993). Според неа централно за перспективите на горенаведените автори е 

мнението дека моралноста е посоодветно конципирана како квалитет на личноста 

отколку како некоја одредена акција или систем на верувања. Исто така, 

моралноста не се манифестира во ниту еден изолиран аспект на личноста, како на 

пример расудувањето, емоциите или волјата, иако сите овие аспекти се нужни за 

таа да се пројави. Моралноста е содржана во тенденцијата или диспозицијата на 

поединецот за интегрирање на овие различни елементи со цел создавање 

единство во сложената мрежа од верувања, желби, вредности и цели. Моралноста 

бара поединецот да разбира што е морално правилно и да се грижи за тоа да биде 

морална личност (Arnold, 1993). 

Според горенаведените информации, очигледно е дека моралноста била 

предмет на проучување на голем број автори кои заземале различни теоретски 

перспективи. Во овој труд ќе бидат разработени теориите на тројца од нив, и тоа, 

Жан Пијаже и Лоренс Колберг како пионери во проучувањето на моралноста и 

моралниот развој и едни од најистакнатите теоретичари во ова поле, и Августо 

Блази, како исклучиво релевантен за темата на овој труд поради неговата работа 

во поврзувањето на когнитивниот и персонолошкиот аспект на моралноста.  
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Теорија на морален развој на Жан Пијаже 

Жан Пијаже е еден од пионерите во проучувањето на моралниот развој, а 

неговата работа инспирирала многу натамошни истражувања во ова поле. 

Бергман (Bergman, 2005) смета дека клучен елемент во проучувањето на 

моралниот развој на децата во теоријата на Пијаже претставува разбирањето на 

поврзаноста меѓу мислата и акцијата, односно, интересот на Пијаже е насочен кон 

осознавање на мислата која лежи во основата на одредена акција. Понатаму, 

според оваа теорија социјалните интеракции го водат детето кон нови видови 

морално разбирање, односно, детето практикува етика на принуда поради 

стравопочит и приврзаност кон возрасните, а учи етика на соработка преку 

интеракција со групата врсници. Особено е важна хоризонталната и симетрична 

интеракција со врсниците која подразбира соработка, а не само слепа послушност, 

еднонасочно почитување и авторитарни ограничувања кои се карактеристични за 

вертикалната, асиметрична интеракција возрасен-дете. Хоризонталната 

интеракција со групата врсници ги насочува децата кон конструирање модалитети 

на мислење засновани врз симпатија, взаемност, праведност и препознавање на 

заедничките права и обврски (Bergman, 2005).  

Пијаже во своите истражувања користел метод кој подразбирал разговори со 

деца, поточно, прашања во врска со различни морални проблеми како што се „Од 

каде произлегуваат правилата?“, „Дали одредено правило може да се промени?“, 

„Што претставува фер казна?“, „Што претставува лагата?“, „Како треба да бидат 

дистрибуирани наградите?“, „Зошто е погрешно да се мами?“ и тн. Преку овие 

разговори со деца, Пијаже идентификувал два стадиуми на моралниот развој 

(Puka, 1994).  

Првиот стадиум се јавува на возраст од 4 до 7 години и се нарекува стадиум на 

хетерономна моралност, додека вториот настапува на возраст од околу 10 години и 

се нарекува стадиум на автономна моралност. На возраст од 7 до 10 години се 

случува премин помеѓу двата стадиуми и за овој период е карактеристична 

пројавата на сфаќања и од едниот и од другиот стадиум при расудување за 

различни приказни (Фрицханд, 2010).  
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Двата стадиума се разликуваат во девет двополови димензии, при што едниот 

пол ја дефинира хетерономијата, а другиот автономијата. Овие димензии се: 

1. Апсолутизам на моралната перспектива, наспроти свесност за постоење 

различни гледишта. 

2. Сфаќање на правилата како непроменливи, наспроти сфаќање на правилата 

како флексибилни. 

3. Верување во иманентна правда и неизбежна казна за прекршено правило, 

наспроти сфаќање дека казната не мора секогаш да го следи лошото однесување. 

4. Објективна одговорност при расудување на вината, наспроти земање предвид на 

намерите на поединецот за одредена постапка. 

5. Дефинирање на она што е морално погрешно во рамки на она што се забранува 

и казнува, наспроти она што го крши духот на соработката.  

6. Верување во арбитрарна казна која следува автоматски заради прекршено 

правило, наспроти сфаќање на казната како реципрочна. 

7. Оправдување на казната од авторитетот за агресија меѓу врсниците, наспроти 

оправдување на одмазда око-за-око од страна на жртвата.  

8. Прифаќање на арбитрарна, нееднаква дистрибуција на награди од страна на 

авторитет, наспроти инсистирање на еднаквост. 

9. Дефинирање на одговорноста како послушност кон авторитет, наспроти нејзино 

дефинирање како верност кон принципот на еднаквост или грижа за 

добросостојбата на другите (Puka, 1994). 

Според Пука (Puka, 1994), Пијаже смета дека хетерономната моралност кај 

малите деца е резултат на два фактори кои се во меѓусебна интеракција: 

когнитивна незрелост и еднонасочно емоционално почитување кон возрасните. 

Напредокот кон автономна моралност е процес на развој на капацитетот за 

функционирање на повисоко ниво. Пијаже (Piaget, 1932; според Kohlberg, 1964) 

верува дека интелектуалниот развој и искуствата со играње улоги во групата 
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врсници ја трансформираат перцепцијата на правилата како надворешни наредби 

од авторитети, кон нивно доживување како внатрешни, интринзични принципи.  

Генерално, Пијаже го набљудува моралниот развој како исход од еден активен 

процес кој го опфаќа развојот на одредени когнитивни капацитети и стекнувањето 

нови форми на општествено искуство кои овозможуваат заземање на нов став кон 

авторитетот и ја зголемуваат способноста за заземање на туѓа позиција. 

Стадиумите во моралниот развој Пијаже ги користи како дескриптивни 

таксономични категории кои ги класифицираат морфолошките карактеристики 

на мислењето кај децата на епистемолошко ниво. Тој стадиумите ги користи за 

опишување на видови знаење и ментални операции и не смета дека се однесуваат 

на остри развојни промени, туку на постепени и континуирани промени во 

развојот (Lapsley & Narvaez, 2004; Фрицханд, 2010).  

Теорија на морален развој на Лоренс Колберг 

Под влијание на работата на Пијаже, Лоренс Колберг развива теорија на 

морален развој која ја нарекува когнитивно-развојна со цел да ја опише неговата 

концептуализација на моралниот развој во рамки на социјалниот и несоцијалниот 

(или физички) когнитивен развој. Моралноста во когнитивно-развојниот приод во 

главно се однесува на моралното расудување на пропишаните вредности за она 

што е правилно или погрешно (Gibbs, 2003).  

Според Фрицханд (2010), Колберг се согласува со Пијаже дека моралниот 

развој се одвива во стадиуми и дека секој нареден стадиум во себе го вклучува 

мислењето на претходниот, но смета дека тоа се случува на многу посложен начин. 

Тој смета дека новите можности во мислењето создаваат нови можности за акција 

и дека не постои единечна каузална насоченост во динамиката помеѓу мислата и 

акцијата. Мислата може да доведе до нови форми на акција, но и одредена акција 

може да доведе до нови форми на мислење. Бергман (Bergman, 2005) истакнува 

дека во Колберговата теорија не само што мислата произлегува од и ја 

произведува акцијата, туку моралното мислење или расудување се јавува во два 

вида - деонтичко и одговорно. Деонтичкото расудување претставува суд за 

одредена постапка како правилна или обврзувачка и обично потекнува од 
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одредено правило или принцип. Овој вид расудување се нарекува и мислење од 

прв ред. Одговорното, односно, мислењето од втор ред, претставува афирмација 

на желбата да се постапува во склад со посоченото правило или принцип, односно, 

во склад со деонтичкото мислење. Неговата функција е да одреди до која мера она 

што е морално добро или правилно е неопходно за сопственото Јас на поединецот.  

Користејќи го лонгитудиналниот метод, Колберг и соработниците испитувале 

група од 75 момчиња, следејќи го нивниот развој од рана адолесценција до рана 

зрелост во интервали од три години. Спроведените истражувања постепено го 

довеле Колберг до развивање на типолошка шема на моралното мислење која 

содржи три посебни нивоа на морално мислење, а во рамки на секое ниво се 

разликуваат два поврзани стадиуми. Според Колберг, различните нивоа и 

стадиуми може да се разгледуваат како посебни морални филозофии, како 

различни гледишта на социо-моралниот свет (Kohlberg, 1968).  

Стадиумите во теоријата на Колберг се инваријантни, развојни секвенци, а 

напредувањето низ нив е континуирано и последователно, како резултат на 

интелектуалниот развој и искуството. Развојот тече не само помеѓу стадиумите, 

туку и во рамки на самите стадиуми. Поединецот преминува од еден во друг 

стадиум со различна брзина, при што прескокнување на стадиум не е возможно, а 

секој поединец може да застане во било кој од нив. Секој последователен стадиум 

е когнитивно понапреден од претходниот и овозможува решавање на 

покомплексни морални проблеми (Фрицханд, 2010). 

Во теоријата на Колберг моралниот развој се одвива низ три нивоа - 

претконвенционално, конвенционално и постконвенционално, а клучен концепт 

за разбирање на моралниот развој е интернализацијата. Во 

претконвенционалното ниво општествените правила се нешто надворешно за 

селфот. Понатаму, во второто ниво селфот ги има интернализирано правилата и 

очекувањата од другите, пред сè од авторитетите. Конечно, во 

постконвенционалното ниво селфот е издиференциран од правилата и 

очекувањата и ги дефинира моралните вредности преку самостојно избрани 

принципи (Фрицханд, 2010).  
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Првиот стадиум - стадиумот на хетерономна моралност го карактеризира 

ориентираност кон казна и апсолутно почитување на авторитетот. Проценката на 

одредена постапка како добра или лоша во овој стадиум зависи од нејзините 

физички последици. Во вториот стадиум на инструментална и релативистичка 

ориентација добрите постапки ги проценува врз основа на тоа дали ги задоволува 

сопствените, а понекогаш и туѓите потреби. Во овој стадиум се присутни елементи 

на реципроцитет и еднаквост, но тие се интерпретираат на физички, прагматичен 

начин. За третиот стадиум - заемни интерперсонални очекувања, врски и 

интерперсонална конформираност е карактеристична ориентацијата „добро 

момче - добро девојче“. Под добро однесување во овој стадиум се подразбира 

однесување кое им удоволува или им помага на другите луѓе и е одобрено од нив. 

Кај личност која се наоѓа во овој стадиум се согледува тенденција да им се допадне 

на другите, а при носење морална одлука за одредена постапка се зема предвид 

намерата на актерот. Моралност според социјалниот систем е четвртиот 

стадиум во Колберговата теорија и за него е карактеристична ориентираност кон 

авторитети, правила (за кои поединецот смета дека се непроменливи) и 

одржување на општествениот ред. Петтиот стадиум е постоење на општествен 

договор и индивидуални права и во него поединецот препознава дека правилата и 

законите се донесени од луѓето и како такви се променливи. На страна од она што 

е уставно и демократски договорено, проценката на она што е добро или лошо 

зависи од личните вредности и ставови. Последниот стадиум е стадиум на 

универзални етички принципи, а во него поединецот при моралното одлучување 

се води по апстрактни, универзални етички принципи и по сопствената совест 

(Kohlberg, 1968; Мурџева-Шкариќ, 2009, според Фрицханд, 2010).  

Селф-модел на Августо Блази 

Во контекст на овој труд, мошне е значајно да се спомене селф-моделот на 

Блази кој фокусот го става на транзицијата од моралното сознавање кон 

моралната акција и на прашањето за конзистентноста помеѓу расудувањето и 

однесувањето (Blasi, 1983). Овој модел ги има следните карактеристики: 
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  а) Тоа е сознаен модел не само затоа што претпоставува дека поединецот е 

способен за активно организирање и категоризирање, туку и затоа што бара 

оценувањето на реалноста и вистината да биде централна функција во процесот на 

сознавање.  

  б) Тоа е развоен модел бидејќи процесите кои лежат во основата на секоја 

морална одлука ги разгледува во развојно-психолошка рамка и како поврзани со 

развојните димензии. 

  в) Насочен е кон селфот и притоа не само што селфот игра круцијална улога во 

конструирањето на обврзувачките правила, туку неговата конзистентност се смета 

за главен динамички фактор кој ги поврзува когницијата и акцијата.  

  г) Овој модел е дуалистичен во поглед на мотивацијата. Основната поделба е 

помеѓу желбата да се осознае реалноста таква каква што е и притоа да се биде 

отворен и непристрасен од една страна, а од друга страна импулсот да се задоволат 

нерационалните потреби и анксиозноста и стравовите кои може да произлезат од 

нивното незадоволување.  

Селф-моделот на Блази содржи три главни хипотези: моралното разбирање 

подобро поттикнува морална акција доколку е преведено како суд за лична 

одговорност; моралната одговорност е резултат на интеграцијата на моралноста 

во идентитетот на поединецот; психолошката потреба за конзистентност помеѓу 

акциите и идеалите на поединецот потекнува од неговиот морален идентитет. 

Според овој модел моралниот идентитет игра главна улога, а личната 

конзистентност на поединецот е основниот мотивациски извор на моралната 

акција (Blasi, 1993). 

Овој модел е детално разработен низ седум пропозиции кои се проследени со 

примери на истражувачки прашања чија цел е да генерираат емпириски 

информации кои би довеле до нова перспектива на гледање кон моралното 

функционирање (Blasi, 1983).  

Првата пропозиција гласи: „моралните акции се одговор на ситуации 

дефинирани и интерпретирани според структурите на моралното 
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расудување, т.е. според група критериуми кои одредуваат што е морално 

добро“ (Blasi, 1983; стр. 196).  

Според втората, пак, „моралната постапка директно зависи од моралниот 

избор, т.е. од содржината на моралниот суд. Структурите или 

критериумите на моралното расудување може да се индиректно поврзани со 

веројатноста дека одредено однесување ќе се јави или нема да се јави“ (Blasi, 

1983; стр. 197). 

Третата пропозиција тврди дека „моралните судови, пред да доведат до 

акција, понекогаш се процесираат низ втор сет на правила или критериуми, 

критериумите за одговорност. Функцијата на расудувањето за одговорноста 

е да одреди до кој степен она што е морално добро е исто така и неопходно за 

поединецот“ (Blasi, 1983; стр. 198). 

Според четвртата пропозиција „општите критериуми кои се користат за да 

се дојде до судовите за одговорност се разликуваат од поединец до поединец и се 

поврзани со себедефинирањето на поединецот и организацијата на неговиот 

селф“ (Blasi, 1983; стр. 200). 

Петтата пропозиција гласи: „преминот од судот за одговорноста кон 

акцијата е динамички поддржан од тенденцијата за конзистентност на 

селфот што е централна тенденција во организацијата на личноста“ (Blasi, 

1983; стр. 201). 

Според шестата пропозиција „конзистентноста помеѓу моралното 

расудување и акцијата ќе биде повисока доколку поединецот поседува ставови 

и стратегии за справување со интерферирањето на конфликтните потреби“ 

(Blasi, 1983; стр. 202). 

Конечно, седмата пропозиција тврди дека „кога акцијата не е конзистентна 

со судот за одговорноста, кај поединецот се јавува чувство на вина како 

емоционален одговор на неконзистентноста во селфот“ (Blasi, 1983; стр. 204). 
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Бергман (Bergman, 2005) смета дека петтата пропозиција е круцијална во овој 

модел бидејќи објаснува зошто всушност поединецот се однесува морално. За 

Блази (Blasi, 1983; Bergman, 2005) да не се дејствува во согласност со сопственото 

расудување претставува суштинска неконзистентност, повреда на сржта и 

суштината на селфот. Понатаму, Бергман смета дека Лепсли концизно ја опишал 

разликата која оваа пропозиција ја прави помеѓу теориите за морална мотивација 

на Колберг и на Блази - за Колберг, моралната мотивација да се дејствува доаѓа од 

верноста на поединецот кон насочувачката природа на моралните принципи, така 

што да не се дејствува значи да се изневери принципот, додека за Блази 

моралната мотивација за дејствување е резултат на моралниот идентитет на 

поединецот, така што да не се дејствува значи да се изневери селфот (Lapsley, 

1996; според Bergman, 2005). 

Според Арнолд (Arnold, 1993), Блази смета дека тенденцијата на поединецот да 

се однесува морално во голема мера зависи од тоа колку моралните вредности се 

интегрирани во неговата личност, односно, во неговата слика за себе. Тој 

истакнува дека иако когнитивните процеси се многу важни за моралноста, тие се 

само еден аспект од една поголема целина и дека иако тие ја обезбедуваат 

неопходната концептуална основа врз која се базира моралното разбирање, овие 

процеси не се доволни за кај поединецот да се јави чувство на одговорност или 

обврска да се делува во согласност со неговото морално разбирање.  

Предностите на овој модел ги резимира Бергман (Bergman, 2005). Тој смета 

дека теоријата на Блази ги комбинира сознанијата на Колберг и Колби и Дејмон, 

но дека ги надминува нивните недостатоци така што ја задржува централната 

позиција на моралното расудување, но не се обидува да ја објасни целата 

психологија на моралот повикувајќи се само на него. Наместо тоа, во објаснување 

на моралноста ги зема предвид индивидуалните разлики, личната одговорност и 

мотивацијата. Селф-моделот на Блази ги задржува двата вида на морално 

расудување на Колберг - деонтичко расудување и расудување за моралноста, но 

појасно ги разграничува и подобро ја објаснува нивната врска преку неговиот нов 

концепт за морален идентитет. Понатаму, овој модел го артикулира 

мотивацискиот потенцијал на моралното разбирање, наместо да заклучи дека 
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моралното разбирање неизбежно е проследено со морална акција како негова 

експресија, како што сметал Колберг (според Bergman, 2005). 

Морална слика за себе во периодот на адолесценција 

При дефинирањето и опишувањето на сликата за себе како психолошки 

конструкт се користи широк спектар на термини, како на пример: селф, концепт 

за себе, самоевалуација, самопроценка, себеперцепција, себепретставување, 

себеопис и тн. Лири и Тангни (Leary & Tangney, 2003; според Harter, 2012) 

идентификувале 66 различни термини кои се користат кога се реферира за 

сликата за себе. Овие поими опфаќаат знаења, чувствувања и сфаќања кои 

единката ги има за себе (Мурџева-Шкариќ, 2009).  

Според Хартер (Harter, 2012) сликата за себе претставува конструкција која е 

истовремено когнитивна и социјална. Когнитивните детерминанти се однесуваат 

на нормативните развојни карактеристики на развојот на сликата за себе, додека 

пак социјалните антецеденти (воспитување, културални фактори и сл.) ги 

создаваат индивидуалните разлики во нејзиното оформување. Хартер смета дека 

мнозинството автори ја концептуализираат сликата за себе како когнитивно 

конструирана теорија која треба да ги поседува карактеристиките на која било 

формална теорија, дефинирана како хипотетичко-дедуктивен систем. Тоа значи 

дека таквата лична епистемологија треба да ги содржи сите критериуми според 

кои се вреднува една добра теорија, односно, таа треба да поседува емпириска 

валидност, внатрешна конзистентност, да биде кохерентно организирана, корисна 

и подложна на проверка. Од развојна перспектива, пак, поради бројните 

ограничувања на когнитивниот развој во детството, ваква теорија за селфот може 

да се конструира дури во доцна адолесценција.  

Хартер сугерира дека нормативно-развојните промени го демонстрираат 

влијанието на когнитивниот развој врз двете општи карактеристики на 

структурата на сликата за себе - диференцијацијата и интеграцијата на 

постулатите кои поединецот ги создава во својата теорија за себе. Во поглед на 

диференцијацијата, новојавените когнитивни способности на поединецот му 

овозможуваат да создава самооценки кои се разликуваат во различни области на 
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неговото искуство. Во текот на адолесценцијата, новите когнитивни способности 

овозможуваат истовремено постоење на повеќе различни слики за себе во 

различни контексти. Во поглед на интеграцијата, пак, когнитивниот развој 

резултира со способност за конструирање на генерализации од повисок ред, кои 

во контекст на сликата за себе се изразени во форма на личносни црти. Во 

адолесценцијата, новојавените сознајни способности за интеграција овозможуваат 

поединецот успешно да ги интегрира навидум контрадикторните личносни 

атрибути во значајни и осмислени апстракции за себе.  

Освен горенаведениот когнитивно-развоен приод, сликата за себе може да се 

разгледува и како социјална конструкција. Овој приод се фокусира на искуствата 

на поединецот стекнати во процесот на социјализација со родителите, врсниците, 

наставниците и поширокиот социокултурен контекст и влијанието на овие 

искуства врз содржината и валенцијата на себепретставувањето.  

Истакнувајќи ја важноста и влијанието на истражувањата на Хартер и врз 

основа на самоописите на деца од различни возрасти добиени во тие 

истражувања, Торнтон го резимира развојниот тек на формирањето на сликата за 

себе (Thornton, 2008). Таа го наведува преминот од специфични и конкретни 

себеописи врзани со одредени карактеристики или однесувања својствен за раното 

детство, преку поопшти себеописи во средното детство, кон апстрактни и 

сеопфатни себеописи во адолесценцијата. Истовремено со преминот од конкретно 

кон апстрактно, се случува и премин од себепоимање во рамки на материјалното 

во детството кон психо-социјална ориентација во себепоимањето во 

адолесценцијата. За доцната адолесценција и раната зрелост е својствено 

намалување на важноста на референтната група при себепоимањето, за разлика 

од раната и средната адолесценција. Во доцната адолесценција поединецот ги 

интернализира сопствените вредности и станува помалку зависен од реакциите и 

евалуациите кои доаѓаат од другите луѓе. Доцната адолесценција е периодот кога 

се развива интегрирана слика за себе која вклучува апстрактен и софистициран 

преглед на различните аспекти на сликата за себе и начинот на кој тие се 

меѓусебно поврзани.  
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Според Мурџева-Шкариќ сликата за себе во адолесценцијата се одликува со:  

апстрактност; идеализам; диференцираност во неколку различни слики за себе во 

зависност од различни социјални врски, контексти и улоги; променливост; 

контрадикторност; постоење на реална наспроти идеална или можна слика за 

себе; свест за себството и постоење на потреба за негова заштита; и јавување на 

интегрирано себство при крајот на адолесценцијата. За возрасниот период кој овој 

труд го проучува - доцната адолесценција и преминот кон рана зрелост, Мурџева-

Шкариќ смета дека е својствен самоопис кој содржи атрибути кои отсликуваат 

верувања, вредности и морални стандарди кои се интернализирани или лично 

конструирани. Интегрирањето на различните аспекти од сликата за себе во 

адолесценцијата води кон формирање на личен идентитет, што според Ериксон е 

основна задача на адолесценцијата. Тој под идентитет подразбира општа слика 

која личноста ја има за себе (според Мурџева-Шкариќ, 2009). 

Монин и Џордан (Monin & Jordan, 2009) истакнуваат дека во современата 

психологија на моралот сè повеќе се посветува внимание на моралната слика за 

себе, но дека сè уште не постои универзална дефиниција за овој конструкт. Во 

психологијата на моралот преовладува персонолошкиот приод кон моралната 

слика за себе и моралниот идентитет, а Монин и Џордан разликуваат две 

категории на овој приод - првата е ориентирана кон моралната личност и се 

стреми кон идентификување на општата личносна структура која е својствена за 

поединци за кои се смета дека се морални, додека втората категорија се фокусира 

кон проучување на моралната централност, односно, кон мерењето на тоа 

колку на одреден поединец му е важно да биде морален или мерењето на степенот 

до кој одреден поединец го морализира животот.  

Хигинс-Д’Алесандро (Higgins-D’Alessandro, 2006) тврди дека многу автори под 

моралност подразбираат и намери и мотивација, а не само акција, односно, 

подразбираат личност со намера за одредена акција. Понатаму, намерите и 

мотивите кои стојат зад моралните акции не се чисто когнитивни, туку имаат и 

емоционална страна. За Хигинс-Д‘Алесандро идејата за целосно интегрирана 

врска помеѓу моралноста и сликата за себе е опфатена со терминот морален 

идентитет. Таа предлага дека претходник на моралниот идентитет се моралните 
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себе-концепти. Според Хигинс-Д‘Алесандро, моралните себе-концепти се јавуваат 

во раното детство, но стануваат себесвесни низ средното детство и 

адолесценцијата. Во периодот на доцна адолесценција и рана зрелост, моралните 

себе-концепти стануваат поинтегрирани, диференцирани и консолидирани, а 

мрежата која тие ја градат го води одлучувањето и однесувањето на поединецот. 

Кај одредени поединци во периодот на доцна адолесценција или рана зрелост, 

оваа мрежа на морални себе-концепти може целосно и свесно да се интегрира во 

себството на поединецот и да се трансформира во негов морален идентитет.  

Дејмон (Damon, 1984; според Bergman, 2004) смета дека степенот на морално 

расудување кој одреден поединец го достигнал, не може да одреди колку 

моралноста е важна во неговиот живот. За да се одреди важноста на моралноста за 

одредена личност, нужно е да се познаваат моралните верувања на поединецот, 

како и неговото себедоживување во однос на тие морални верувања. Според 

Дејмон, моралноста и сликата за себе се два засебни системи кои не се поврзани во 

текот на детството, но во започнуваат да се поврзуваат во адолесценцијата. Дејмон 

смета дека во периодот на адолесценција се случуваат промени во овие два 

система, со што се ослободува простор за нивно меѓусебно интегрирање, односно, 

во овој период се случува интеграција на два претходно раздвоени концептуални 

системи - моралноста и сликата за себе, со што сликата за себе започнува сè повеќе 

да се дефинира во рамки на моралноста.  

Според Вилијам Дејмон (Damon & Hart, 1988; Damon, 1984; според Arnold, 

1993) во адолесценцијата се случуваат две големи поместувања во сликата за себе 

кои обезбедуваат концептуална основа за нејзиното интегрирање со моралноста. 

Првото поместување се случува во раната адолесценција со јавувањето на т.н. 

„социјална личност“ кога сликата за себе започнува да се дефинира во рамки на 

социјално-интерактивни карактеристики кои кај поединецот поттикнуваат нова 

свесност за сопствената морална слика за себе. Второто поместување се случува во 

доцната адолесценција кога сликата за себе се карактеризира со сложена мрежа од 

верувања, морални стандарди и лична филозофија.  

Келер и Еделштајн (Keller & Edelstein, 1993) го истражувале развојот на 

моралната одговорност во контекст на блиски пријателски врски и сметаат дека 



18 
 

селфот, како агент, ја превзема одговорноста за сопствените акции и нивните 

последици. Според овие авторки, главен индикатор на моралната одговорност е 

чувството на поединецот за нужноста од воспоставување конзистентност помеѓу 

моралниот суд и акцијата. Од аспект на когнитивниот развој, оваа потреба за 

воспоставување конзистентност помеѓу мислата и акцијата е подоцна развојна 

придобивка и се заснова врз развојот на селф кој ја прифаќа одговорноста за 

сопствените постапки и се дефинира себеси во морално релевантни категории. 

Развојот на морален селф, на морална слика за себе бара одредени когнитивни и 

мотивациски предуслови. Кај малите деца постои основно познавање на 

моралните правила, но мотивацијата овие правила да се прифатат како строго 

обврзувачки за себе се јавува подоцна во развојот. Како индикатор за постоењето 

на моралната слика за себе, Келер и Еделштајн ги сметаат моралните чувства на 

вина и срам, моралните оправдувања, изговори и компензации што се јавуваат во 

случаи на неконзистентност помеѓу судот и акцијата. 

Станува очигледно дека теоретското и емпириското проучување на моралната 

слика за себе е премногу богато за да се опфати со овој труд, така што за подобро 

разбирање на овој концепт би било корисно да се наведат дел од заклучоците до 

кои дошол Бергман при неговото проучување на моралниот развој и 

функционирање и создавањето на теоријата за морална слика за себе (според 

Bergman, 2005):  

1) Моралниот идентитет се формира со развојната конвергенција на сликата за 

себе и моралноста; 

2) Моралното резонирање игра главна улога во формирањето на морален 

идентитет; 

3) Навиката, обликувана по избор и како стандардна диспозиција на волјата, има 

централна позиција и во античките концепти за карактерот и во современите 

концепти за моралната слика за себе; 
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4) Развојот на моралните навики или доблести, на карактерот или моралната 

слика за себе, зависи од интеграцијата на чувствата и когницијата, страста и 

разумот, желбата и промисленоста; 

5) Моралната слика за себе е социјална, релациона и нејзиното формирање зависи 

од средината и традицијата; 

6) Телеологијата, односно, идеалите се суштински за динамиката на развојниот 

тек на моралната слика за себе; 

7) Моралното себство е целосно себство, не е единечна, конкретизирана димензија 

на себството. 

Морални вредности и доблести 

Вредностите се еден од централните концепти во општествените науки и 

играат важна улога како во психологијата, така и во социологијата, 

антропологијата и други науки. Тие се користат за опишување и карактеризирање 

на групи, општества и индивидуи, за согледување на промените што се случуваат 

со текот на времето и за објаснување на мотивациската основа на ставовите и 

однесувањето на луѓето (Schwartz, 2012).  

Требјешанин за вредностите вели дека се „базичен концепт, апстрактна 

категорија и хипотетички конструкт превземен од аксиологијата. Вредностите го 

означуваат најопштото верување за тоа што и колку е пожелно, корисно и што 

треба да биде цел на човековите настојувања, односно за тоа што е непожелно и 

неприфатливо“. Според Бојовиќ и сор., Крстиќ смета дека вредностите не постојат 

објективно во реалноста, туку имаат субјективен карактер, односно се 

атрибуирани на проценувачот. Како такви, вредностите содржат когнитивна, 

афективна и конативна компонента (Trebješanin, 2000; Krstić, 1988; според 

Bojović, Vasilijević, & Sudzilovski, 2015). 

Во неговата теорија за вредностите, Шварц презентира концепт за вредностите 

кој содржи шест главни карактеристики  на вредностите кои се имплицитно 

присутни кај повеќе автори, како Олпорт, Федер, Клукхон, Морис и Рокич (Allport, 
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1961; Feather, 1995; Kluckhohn, 1951; Morris, 1956; Rokeach, 1973; според Schwartz, 

2012): 

1) Вредностите се верувања кои се нераскинливо поврзани со емоциите.  

2) Вредностите се однесуваат на посакувани цели кои ги мотивираат акциите на 

поединецот. 

3) Вредностите ги надминуваат конкретните активности и ситуации. Токму тоа ја 

прави разликата помеѓу нив и ставовите и нормите кои обично се однесуваат на 

конкретни активности, објекти или ситуации.  

4) Вредностите служат како стандарди, односно критериуми при селекцијата и 

проценката на одредени цели, можности, луѓе и настани.  

5) Вредностите се подредени според важност и формираат хиерархиски 

организиран систем на вредности кој е карактеристичен за секој поединец.  

6) Релативната важност која ја имаат повеќе различни вредности раководи со 

акцијата и однесувањето на поединецот; вредностите влијаат врз акцијата и 

однесувањето кога се релевантни за контекстот и значајни за поединецот 

(Schwartz, 2012; Bojović, Vasilijević, & Sudzilovski, 2015). 

Според Спасовски вредностите имаат експресивна и социјална функција. 

Експресивната се однесува на манифестирањето на вредностите, преку што 

поединецот им покажува на другите во средината кој е, што е, што вреднува и кон 

што се стреми. Социјалната функција, пак, се однесува на заедничките вредности 

кои ги имаат припадниците на одредена група кои што овозможуваат регулација 

на однесувањето во групата, превенција од конфликти и заедничко дејствување 

насочено кон остварување на заеднички цели (Спасовски, 2012).  

Бојовиќ и сор. нагласуваат дека познавањето на вредносните ориентации на 

поединците може да помогне при предвидувањето на нивното однесување. 

Понатаму, тие истакнуваат дека со развојот во сите животни сфери кај поединците 

се јавуваат нови вредности и се менуваат веќе постоечките (Bojović, Vasilijević, & 

Sudzilovski, 2015). 
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Со вредностите се тесно поврзани и доблестите, до степен што многу често 

истиот термин се користи и за вредност и за доблест (на пример: чесност). 

Доблестите се однесуваат на тенденцијата кон конзистентни шеми на мислење, 

чувствување и дејствување, независно од ситуациите. Меѓутоа, една личност која 

високо вреднува одредена вредност или цел, нема нужно да ја поседува и 

соодветната доблест, и обратно, поседувањето на одредена доблест не подразбира 

високо вреднување на кореспондентната вредност. Доблестите опишуваат какви се 

луѓето, а не што луѓето вреднуваат и сметаат дека е важно (Schwartz, 2012).  

За извидништвото 

Извидничкото движење е доброволно, воспитно и неполитичко движење. 

Наменето е за деца и млади и е отворено за сите, без разлика на нивниот пол, 

вера, националност или раса. Функционира во согласност со подолу наведените 

цели, принципи и метод создадени од основачот Роберт Баден Пауел (World Scout 

Bureau [WSB], 2011). 

Тоа е организирано во Светска организација на извидничкото движење - World 

Organization of the Scout Movement (WOSM), која формално е уредена како 

независна, неполитичка, невладина организација. Со распространетост во 223 

земји и територии ширум светот и членство од околу 40 милиони членови, WOSM 

е едно од најголемите младински движења во светот (WOSM, 2016). 

Целта на извидништвото е да придонесе во развојот на физичките, 

интелектуалните, емоционалните, социјалните и духовните капацитети на 

младите луѓе, гледајќи на нив како на индивидуи, но и како одговорни граѓани и 

членови на локални, национални и меѓународни заедници (WSB, 2011). Понатаму, 

преку системот на вредности базиран врз извидничките завет и закони и негово 

вклучување во образованието и воспитувањето на децата и младите, најопшто 

кажано, извидничкото движење се стреми кон создавање на подобар свет (WOSM, 

2016). 
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Роберт Баден-Пауел и почетоците на извидничкото движење 

Извидничкото движење постои повеќе од 100 години, поточно од 1907-ма 

година кога бил одржан првиот експериментален извиднички камп. Основано е 

од Роберт Стивенсон Смит Баден-Пауел (1857-1941) кој уште од најмала возраст 

покажувал интерес за извиднички вештини и голема желба за авантури (ги 

истражувал шумите во неговата околина, пловел, правел стапици за зајaци и сл.).  

Во 1876-та година Баден-Пауел се приклучил во армијата како млад офицер. 

Таму специјализирал во извидување и изработка на мапи, а поради неговиот успех 

во војската тој започнал да обучува млади војници користејќи го неговиот 

специфичен метод, подоцна својствен за извидничкото движење - групирајќи ги 

војниците во мали патроли кои работеле под водство на еден водач.  

Значаен момент од неговите војнички денови била одбраната на градот 

Мејфкинг, Африка, по 217-дневна опсада, кога Баден-Пауел бил импресиониран 

од храброста и снаодливоста што ја покажале младите војници. По враќањето во 

Англија во 1903-та година тој сфатил дека неговиот мал прирачник "Aids for 

Scouting" кој бил наменет за војници, бил широко користен од страна на 

наставници и млади водачи, па Баден-Пауел решил да го преработи и приспособи 

за помлада публика.  

Во 1907-ма година бил одржан првиот експериментален камп на островот 

Браунси, каде Баден-Пауел собрал 22 момчиња со различни социјални позадини и 

под негово водство со нив ги тестирал неговите идеи. Одржувањето на овој камп се 

смета за официјален почеток на извидничкото движење. Во 1908-ма година 

излегло првото издание на "Scouting for boys", која со над 100 милиони продадени 

копии важи за една од најпродаваните книги во светот. Иако била наменета како 

прирачник за обука за други, веќе постоечки младински организации, оваа книга 

ги инспирирала младите да се организираат во патроли и да ги испробуваат 

идеите презентирани во неа, што довело до формирање на извидничкото движење 

кое брзо се раширило во Англија, а потоа и ширум светот.  
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Баден-Пауел починал на 8-ми Јануари 1941 оставајќи порака за извидниците 

која била постхумно објавена (WOSM, 2013, 2016). Оваа порака и ден денес 

претставува мото за милиони млади луѓе, а нејзиниот крај гласи: 

„Вистинскиот начин за да се постигне среќа е да се дарува среќа на други 

луѓе. Обиди се да го оставиш овој свет барем малку подобар отколку што 

си го нашол и кога ќе дојде твоето време ќе почиваш среќен, со чувство 

дека не си го потрошил залудно своето време, туку си го направил 

најдоброто што можеш. „Биди подготвен“ да живееш среќно и да 

почиваш среќно - секогаш придржувај се до својот извиднички завет, дури 

и кога ќе остариш, и Бог нека ти помогне во тоа. 

Твојот пријател,  

Роберт Баден-Пауел“.  

Основни принципи, завет и закони  

Суштината на извидничкото движење се состои пред сè од морални вредности, 

правила и принципи. Неговата етичка позадина се согледува во трите носечки 

столбови на извидништвото - основните принципи, заветот и извидничките 

закони.  

Основни принципи врз кои се базира извидничкото движење се: 

1. Обврска кон себе - Се однесува на одговорноста на личноста за сопствениот 

развој, за максимално развивање и користење на сопствените потенцијали во 

рамки на можностите и способностите. 

2. Обврска кон другите - Се однесува на врската со и одговорноста кон 

општеството во најширока смисла на зборот. Подразбира застапување на мир, 

соработка и разбирање, како и почит и одговорност кон другите луѓе, живиот свет 

и природата. 
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3. Обврска кон духовната реалност - Се однесува на врската со и одговорноста 

кон духовните вредности и принципи, односно, кон сопствената религија и 

обврските кои произлегуваат од неа (WSB, 2011; WOSM, 2016). 

Овие принципи се содржат и во извидничкиот поздрав. Извидниците 

поздравуваат кревајќи ја десната рака, при што средните три прсти се споени и 

исправени, а палецот го покрива малиот прст (слика 1). Трите кренати прсти ги 

симболизираат трите принципи, додека поставувањето на палецот врз малиот 

прст го симболизира начелото „поголемиот го чува помалиот“.  

Слика 1: Извидничкиот поздрав 

 По станувањето член на извидничкото движење, секој извидник дава завет 

чија зборовна содржина може благо да варира во зависност од јазикот и културата 

на која и припаѓа националната извидничка организација, но секогаш е во 

согласност со и одобрена од светската извидничка организација. Содржината на 

заветот е инспирирана од оригиналните завет и закони создадени од основачот 

Баден-Пауел и во себе ги рефлектира трите основни принципи на извидништвото 

(WSB, 2011). 

На македонски јазик, според статутот македонската извидничка организација - 

Сојуз на извидници на Македонија (СИМ) извидничкиот завет гласи (СИМ, 2012): 

"Давам чесен збор, 

- дека ќе ја запознаам и сакам својата татковина Република 

Македонија, 
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- дека ќе ја прифатам духовната реалност и ќе го барам нејзиното 

потполно значење, 

- дека секогаш ќе им помагам на луѓето, 

- дека ќе живеам и работам по извидничките закони." 

Според статутот на СИМ, извидничките закони гласат (СИМ, 2012): 

1. На извидникот му е чест да му веруваат; 

2. Извидникот е корисен; 

3. Извидникот е добар другар; 

4. Извидникот е учтив; 

5. Извидникот е оптимист; 

6. Извидникот е верен и одговорен; 

7. Извидникот постојано учи и ги применува стекнатите знаења; 

8. Извидникот ја цени природата; 

9. Извидникот ги цени и развива духовните и културните вредности; 

10. Извидникот е чесен во мислите, зборовите и делата. 

Иако во голема мера извидничките закони во Македонија и во светот се 

поклопуваат, во статутот на Светската организација на извидничкото движење 

(WSB, 2011) се наведени и неколку други кои во овој контекст вреди да се 

споменат, бидејќи се однесуваат на морални вредности и правила. Вакви 

примери се: „Извидникот има должност да биде корисен и да им помага на 

другите“; „Извидникот е љубезен“; „Извидникот е пријател на животните“; 

„Извидникот се смее и си свирка во секоја прилика“ и тн. 

Едукација во извидништвото и извидничкиот Метод 

Светското извидничко биро го дефинира извидништвото и како „движење за 

самообразование на млади луѓе“ (World Scout Bureau, 1998). За овој вид 

образование зборува и Баден-Пауел (Baden-Powell, 1951) во неговото дело 

"Scouting for boys" каде што ја опишува како „(Самообразование е) она што 

момчето го учи само, она што ќе му остане врежано и ќе го води понатаму во 

животот, многу повеќе од сè останато што му е наметнато преку настава од страна 

на наставник“ (според World Scout Bureau, 1998). 
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Самообразованието во извидништвото се реализира преку уникатниот 

извиднички Метод кој претставува образовен систем составен од повеќе елементи 

(завет и закони, учење преку правење, патролен систем, симболичка рамка, личен 

напредок, природа, поддршка од возрасни) кои заедно создаваат богата и активна 

образовна средина која ги зема предвид развојниот стадиум и развојните 

карактеристики на детето. Образованието во рамки на извидништвото 

претставува процес низ кој се развиваат личносните способности. Во оваа смисла, 

целта на образовниот процес е развој на автономна, грижлива, одговорна и 

посветена личност, на ниво на индивидуа, како и на колективно ниво, како член 

на општеството. Извидничкиот приод кон образованието го карактеризира 

насоченост кон личноста, поврзаност со општеството и ориентираност кон 

духовноста и вредностите (World Scout Bureau, 1998).  

Релевантни емпириски истражувања 

Покрај досега претставениот теоретски приод кон проучувањето на моралната 

слика за себе, до значајни наоди е дојдено и со емпириско проучување на овој 

психолошки конструкт. Во продолжение, ќе бидат изложени дел од нив кои се 

релевантни за овој труд. 

Харт и Фигли (Hart & Fegley, 1995) спровеле истражување на адолесценти кои 

биле посочени како морални примери и дошле до сознанија дека овие 

адолесценти, за разлика од нивните врсници, почесто се опишуваат себеси 

користејќи морални вредности и доблести и морални цели.  

Арнолд ја истражувала врската помеѓу личната важност на моралноста и 

моралното однесување кај адолесценти и открила дека моралната 

идентификација и моралната мотивација позитивно го предвидуваат моралното 

однесување. Тоа значи дека адолесцентите кои избираат морални вредности како 

централни во сопствената слика за себе и наведуваат морални причини за 

важноста на овие вредности во нивните животи, манифестираат повисоко ниво на 

морално однесување (Arnold, 1993; според Hardy & Carlo, 2005). Понатаму, 

резултатите од истражувањето на Арнолд сугерираат постоење на полови разлики 
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меѓу адолесцентите во нивните концепции за личните доблести. Имено, девојките 

почесто се идентификуваат со морални наспроти неморални квалитети, за 

разлика од момчињата. Исто така, девојките почесто за разлика од момчињата 

изразуваат морална мотивација зад желбата и потребата да се биде добра личност, 

а овој тренд особено се зголемува во доцната адолесценција. Овие резултати може 

да укажуваат на постоење на различен начин на конструирање на сликата за себе 

кај двата пола, со тоа што моралноста зазема поцентрална позиција кај 

припадниците на женскиот пол во однос на оние од машки пол (Arnold, 1993). 

Фрицханд (2012) ја истражувала моралната себеперцепција на адолесцентите, 

поконкретно, разликите во моралната слика за себе кај адолесценти со различна 

возраст, пол, со и без манифестирано асоцијално и антисоцијално однесување и 

адолесценти кои живеат во домови за деца без родителска грижа, односно 

адолесценти кои живеат со своите родители кои се во брак. Резултатите од ова 

истражување покажале дека повозрасните адолесценти почесто ги бираат 

моралните вредности и одредени доблести како централни и поважни за нивната 

морална слика за себе. Во истражувањето не се најдени полови разлики кај 

адолесцентите во однос на тоа кои вредности ги бираат како централни и значајни 

за нивната морална слика за себе.  

Грандтнер, Род, Гибел и Бок (Grundtner, Rode, Giebel, & Bock, 2008) 

истражувале како следењето на курс по етика со времетраење од три и пол недели 

влијае врз моралната слика за себе кај студентите, нивните ставови за етичките 

теории и нивните описи на „добра личност“ (испитаниците биле на возраст од 18 

до 26 години). Со користење на претест-посттест дизајн, добиени се резултати кои 

покажуваат дека студентите по завршувањето на курсот по етика постигнуваат 

повисоки скорови на мерките за морална слика за себе, што значи дека тие повеќе 

избираат морални вредности и доблести како централни во нивната слика за себе. 

Исто така, при опишувањето на „добра личност“ на посттестот, испитниците 

повеќе користеле термини кои претставуваат морални вредности и доблести.  

Јонис и Јејтс (Youniss & Yates, 1997; според Hardy & Carlo, 2005) ја истражувале 

врската помеѓу моралната слика за себе и просоцијалното однесување и откриле 
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дека тие се позитивно поврзани и дека вклучувањето во морални активности може 

да му претходи на развојот на моралната слика за себе. Џонстон и Кретенауер 

(Johnston & Krettenauer, 2011) спровеле слично истражување каде ја испитувале 

поврзаноста помеѓу очекувањата за морални емоции и личната важност на 

моралните вредности како предиктори на антисоцијалното и просоцијалното 

однесување кај адолесцентите. Резултатите од ова истражување покажуваат дека 

при предвидување на степенот на просоцијално однесување, постои поврзаност 

меѓу скоровите на мерките за лична важност на моралните вредности во 

моралната слика за себе и манифестирањето на просоцијално однесување. До 

слични наоди дошле и Прат и сор. (Pratt, Hunsberger, Pancer & Alisat, 2003) кои 

откриле дека кај лица кои биле вклучени во активности за помагање во нивната 

заедница на возраст од 17 години, подоцна во животот се зголемувала важноста на 

моралните вредности во нивниот живот, односно, во нивната слика за себе. Овие 

наоди се од исклучителна важност за овој труд, со оглед на тоа дека 

извидништвото, меѓу другото, вклучува и волонтирање и помагање во заедницата. 

Во областа на психологијата на извидништвото, спроведени се релативно мал 

број истражувања. Поголемиот дел од нив се спроведени во Америка, така што 

нивните резултати се применливи првенствено на американска популација. 

Сепак, вреди да се споменат наодите од истражувањата кои се релевантни за оваа 

тема. 

Харис и сор. спровеле низа истражувања за американската организација на 

момчиња извидници (The Boy Scouts of America – BSA). Во едно од истражувањата 

спроведени на извидници кои се наоѓаат во периодот на средна и доцна 

адолесценција, Харис и сор. (Harris at al, 1998) откриле дека речиси 8 од 10 

извидници барем еднаш во три месеци се соочуваат со групно носење на морални 

одлуки. Во истото истражување, тие откриле дека 56% од извидниците учествуваат 

во активности за помагање во едно типично тромесечие. Овие активности 

опфаќаат еколошки акции за чистење, донирање на храна, дарување крв и работа 

со стари лица. Истите автори (Harris Interactive, 2005) спровеле истражување на 

вредностите и карактерот на Американците и откриле дека лицата кои биле 

извидници, особено оние кои биле извидници подолго од 5 години, сметаат дека 



29 
 

извидништвото и неговата програма придонесуваат за развојот на позитивни 

доблести како искреност, грижа за животната средина, почит кон животот и 

сопственоста на другите луѓе, почит кон постарите лица и сл. Во истото 

истражување, Харис и сор. дошле до резултати кои сугерираат дека извидниците, 

особено оние кои биле извидници повеќе од пет години, почесто го бираат она 

што е најетички да се направи, а не она што е најлесно. Сметам дека е нужно да се 

нагласи дека наодите од овие истражувања не се објавени на соодветен начин кој 

го бара научниот метод, поточно, не се наведени истражувачките хипотези, 

очигледна е произволност во операционализацијата на варијаблите, резултатите 

не се ставени во контекст, односно, не се споредени резултатите добиени на 

примерок извидници со соодветен контролен примерок на неизвидници и тн. 

Поради тоа, резултатите од истражувањата на Харис и сор. во овој труд се земени 

со доза резерва.  

Дејвид Перлман (Pearlman, 2007) спровел феноменолошка студија во која ги 

проучувал и анализирал искуствата на шест возрасни лица кои волонтираат во 

американската организација на момчиња извидници - Boy scouts of America. Како 

метод за прибирање податоци, Перлман користел неформално интервју со 

испитаниците, а секое интервју било снимано. Во контекст на овој труд, треба да се 

споменат наодите за перцепцијата на испитаниците за вредностите и лидерството 

во извидништвото. Испитаниците сметаат дека вредностите на извидништвото и 

извидничката програма се вредности кои тие сметаат дека треба да се оформат кај 

младите луѓе, вредности важни за општеството и дека вредностите кои се 

пропагираат и практикуваат во извидничкото движење и програма, во таа форма 

не се присутни во ниту една друга програма. Испитаниците изјавувале: 

„...извидништвото е целосна програма која ги учи младите за вредностите, 

граѓанската одговорност, совеста и почитувањето на природата и 

животната средина...“; „...(извидништвото води до) развој на карактерот,..., 

физичка и психичка добросостојба.“; „Не сите кои ги запознаваме на извидници 

имаат заеднички интереси или слични ставови за одредени политички или 

општествени прашања и проблеми, но најчесто луѓето со кои што се 



30 
 

среќаваме на извидници имаат заеднички централни вредности.“; „(на 

извидници)... Научив да бидам подобра личност“.  

За крај вреди да се наведат резултатите од едно ново истражување, кое иако не 

е директно релевантно за темата на овој труд, претставува значаен придонес кон 

научното проучување на психологијата на извидништвото. Станува збор за 

истражувањето на Дибен и сор. (Dibben, Playford, & Mitchell, 2016) кои 

истражувале дали членувањето во извидничкото движење може да го заштити 

менталното здравје подоцна во животот и дали може да ги намали нееднаквостите 

во менталното здравје поврзани со социоекономскиот статус од раните фази на 

животот. Истражувањето било спроведено врз примерок од 9603 испитаници, од 

кои 28% биле извидници, а како инструмент бил користен Индексот на ментално 

здравје (Mental Health Index – MHI-5). Резултатите покажале дека членувањето во 

извидничкото движење е поврзано со подобро ментално здравје и помалку 

нееднаквости во менталното здравје во зависност од социоекономскиот статус во 

детството на возраст од 50 години. Понатаму, извидниците имале за 18% помала 

веројатност за добивање MHI-5 скорови кои индицираат постоење на анксиозно 

растројство или растројства на расположението. Авторите наведуваат дека во ова 

истражување не дошле до наоди кои сугерираат постоење на позитивна 

поврзаност помеѓу актуелното или поранешното членување во волонтерски или 

црковни групи со подобро ментално здравје. 
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МЕТОДОЛОШКИ ДЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Варијабли на истражувањето 

1. Пол: Во ова истражување се вклучени адолесценти од машки и женски пол. 

2. Членување во извидници: Ова истражување опфаќа адолесценти кои се 

извидници и адолесценти кои не се извидници.  

3. Морална слика за себе - е операционализирана преку перцепцијата и 

идеите што поединецот ги има за себе од аспект на доблестите (Фрицханд, 

2010) и се мери со двата инструменти – инструмент за мерење на морална 

слика за себе и скалата на доблести.  

Хипотези 

Генералната хипотеза гласи: 

А: Извидниците и неизвидниците од машки и женски пол во периодот 

на доцна адолесценција меѓусебно се разликуваат во однос на 

моралната слика за себе.  

А1: Извидниците почесто ги избираат моралните вредности како централни во 

нивната морална слика за себе за разлика од неизвидниците. 

A2: Адолесцентките почесто ги избираат моралните вредности како централни во 

нивната морална слика за себе за разлика од адолесцентите.  

МЕТОД 

Испитаници 

Во ова истражување е користен пригоден примерок кој брои 100 испитаници 

од машки и женски пол кои се наоѓаат во периодот на доцна адолесценција, 

односно се на возраст од 19 до 24 години. Просечната возраст на испитаниците 

изнесува 22.01 години.  

Половина од испитаниците се извидници, а останатите 50 испитаници не се 

извидници. Во Tабела 1 е прикажан бројот на испитаници во секоја категорија од 

примерокот.  
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Табела 1: Приказ на бројот на испитаници 

 Машки Женски 

Извидници 25 25 

Неизвидници 25 25 

 

Мерни инструменти 

Во ова истражување беа користени два мерни инструменти – инструмент за 

мерење на моралната слика за себе и скала на доблести (Прилог 1 и Прилог 2). 

Пред да одговорат на овие два прашалници, од испитаниците се бараше да ги 

наведат нивната возраст и пол и да одговорат дали се извидници.  

Инструментот за мерење на моралната слика за себе („Moral self-concept 

measure”) е конструиран од група автори (Grundtner, Rode, Giebel, & Bock, 2008) во 

2008-ма година и се состои од табела во која по азбучен ред се наведени 58 

различни личносни карактеристики, под која има три концентрични кругови кои 

претставуваат различни нивоа на централност на сликата за себе. Од 

испитаниците се бара прво да прецртаат петнаесет карактеристики за кои што 

сметаат дека најмалку ги опишуваат. Потоа, испитаниците треба да одберат три 

карактеристики кои што тие сметаат дека најдобро ги опишуваат, односно дека се 

најцентрални за самите нив и да ги впишат во внатрешниот круг. Во третиот чекор 

испитаниците избираат уште три особини за кои сметаат дека се следни 

најцентрални за нив и ги впишуваат во средниот круг, а истата постапка се 

повторува за надворешниот круг каде испитаниците треба да ги запишат 

наредните четири особини за кои што сметаат дека најдобро ги опишуваат самите 

нив. За скорување на овој прашалник сите карактеристики се класифицирани во 

една од три категории кои носат соодветен број поени – а) морални, кои носат 2 

поени (на пр. грижлив/а, трпелив/а и сл.); б) неутрални, кои не носат поени (на 

пр. лидер, талентиран/а и сл.); и в) неморални, кои носат -2 поени (на пр. 

мрзелив/а, завидлив/а и сл.). Секој круг има своја тежина според која се 

калкулира финалниот скор – најцентралниот круг има тежина 3, средниот круг 

има тежина 2 и најнадворешниот круг има тежина 1. Сумата на трите кругови се 

пресметува како вкупен скор и може да има вредност од -32 до 38. Инструментот 
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се задава во женска или машка форма во зависност од полот на испитаникот. 

Повисок скор на овој инструмент укажува на поголемо присуство на морални 

доблести во моралната слика за себе на испитаникот.  

Вториот инструмент е скала на доблести („Virtuous qualities scale“) 

конструиран до 2008 година од истите автори (Grundtner, Rode, Giebel, & Bock, 

2008). Овој инструмент се однесува на себе-перцепцијата од аспект на вредностите 

и доблестите, а се состои од шеснаесет суб-скали: храброст, љубезност, чесност, 

правичност, добра нарав, трпеливост, истрајност, незавидливост, пари, 

интелигенција, религија, здравје, учење, романтични врски, надворешен изглед и 

етички идентитет. Секоја суб-скала, односно секоја доблест има соодветен број на 

ајтеми кои се однесуваат  на неа. Ајтемите се изразени во вид на тврдења на кои 

испитаниците одговараат со оценување на тоа колку тоа тврдење е точно за нив на 

скала од 1 до 5 (1-речиси секогаш е неточно за мене; 2-обично е неточно за мене; 3-

точно е за мене во приближно половина од случаите; 4-обично е вистинито за 

мене; 5-речиси секогаш е вистинито за мене). 

Во ова истражување се анализирани единаесет суб-скали кои имаат 

прифатлива вредност на индексот на интерна релијабилност. Поточно, 

анализирани се следните вредности и доблести: чесност (α=.671), добра нарав 

(α=.624), истрајност (α=.773), завидливост (α=.728), пари (α=.667), 

интелигенција (α=.692), религија (α=.662), здравје (α=.629), романтични врски 

(α=.676), надворешен изглед (α=.783) и етички идентитет (α=.790). Кронбах 

алфа индексот на интерна релијабилност за целиот инструмент изнесува α=.807.  

И овој инструмент има женска и машка форма која се задава во согласност со 

полот на испитаниците.  

Постапка 

Ова истражување претставува Ex post facto експеримент во кој се користи 

диференцијалниот метод. Теренскиот дел од истражувањето се спроведуваше во 

периодот од август до декември 2016 година. Испитаниците доброволно 

учествуваа во истражувањето и притоа беа информирани дека нивната 

анонимност е загарантирана, дека нема точни и неточни одговори и дека на 

прашањата треба да одговараат искрено и отворено. При задавањето на 

инструментите, на испитаниците прво им беше прочитано упатството за 
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пополнување на прашалниците, а потоа тие преминуваа кон одговарање. Прво од 

испитаниците се бараше да ги наведат својот пол и возраст и да одговорат дали се 

извидници или не, потоа го пополнуваа инструментот за морална слика за себе, а 

на крај одговараа на скалата на доблести. По пополнувањето на прашалниците им 

беше изразена благодарност на испитаниците, а на оние кои покажаа интерес за 

истражувањето им беа дадени повеќе информации и објаснувања во врска со него.  

По прибирањето на податоците од примерокот, започна статистичката 

обработка која се реализираше со помош на софтверот SPSS 22.0 и беа применети 

неколку статистички постапки: 

- аритметички средини и стандардни отстапувања 

- t-тест за независни групи  

- Непараметриски тест Mann-Whitney U  

РЕЗУЛТАТИ 

Моралната слика за себе во ова истражување се испитува со помош на два 

инструменти – инструментот за мерење на моралната слика за себе („Moral self-

concept measure“) и скалата на доблести („Virtuous qualities scale“) конструирани во 

2008 година од Грандтнер и сор. (Grundtner, Rode, Giebel, & Bock, 2008). За 

утврдување дали постојат статистички значајни разлики во моралната слика за 

себе помеѓу групите дефинирани врз основа на членувањето во извидници, 

односно полот, беше користен t-тест за независни примероци.  

Резултати за разликите во однос на моралната слика за себе кај 

адолесцентите во зависност од членувањето на извидници 

Резултатите добиени со анализирање на податоците при тестирање на 

хипотезата А1 според која извидниците почесто ги избираат моралните 

вредности како централни во нивната морална слика за себе за разлика од 

неизвидниците се наведени во следните табели. 

По утврдувањето на нормалната дистрибуираност на мерките на варијаблата 

(скоровите на инструментот за мерење на морална слика за себе), беше спроведен 
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t-тест за независни групи чија p-вредност изнесува .225 и не е статистички 

значајна на ниво 0.05 (Табела 2).  

Табела 2: Резултати од анализата на податоците добиени со инструментот за 
мерење на морална слика за себе при споредување на групите врз основа на 
членувањето во извидници 
 
Членство N M SD t df p 

Извидници 50 16.48 7.554 .758 98 .225 

Неизвидници 50 15.20 9.249    

 

Со обработката на податоците добиени со скалата на доблести при испитување 

на разликите помеѓу извидниците и неизвидниците во однос на моралната слика 

за себе, нормална дистрибуираност на мерките на варијаблата беше утврдена за 

следните суб-скали: чесност, нарав, истрајност, завидливост, пари, 

интелигенција, надворешен изглед и етички идентитет. Разликите помеѓу овие 

групи беа испитувани со користење на t-тест за независни групи. За испитување на 

разликите помеѓу групите за суб-скалите религија, здравје и романтични врски 

беше користен непараметрискиот тест Mann-Whitney U. 

Статистички значајни разлики помеѓу извидниците и неизвидниците беа 

добиени само за суб-скалите чесност (p(0.05)=.019) и надворешен изглед 

(p(0.05)=.000). Овие резултати покажуваат дека извидниците почесто ја избираат 

чесноста како важна во нивната морална слика за себе отколку неизвидниците, а 

неизвидниците почесто го избираат надворешниот изглед како важен во нивната 

морална слика за себе за разлика од извидниците (Табела 3, Табела 4). Чесноста е 

една од најважните морални вредности воопшто, а особено е важна за 

извидниците. Таа се споменува во извидничките закони („Извидникот е чесен во 

мислите, зборовите и делата“, СИМ, 2012), како и во македонската извидничка 

химна („...правда и чесност не се сал бајка, туку крајна цел на нашиот пат“). 

Ваквите резултати сугерираат дека постојат одредени разлики помеѓу 

извидниците и неизвидниците во однос на моралната слика за себе. Со тоа, 

потхипотезата А1 е делумно потврдена.  
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Табела 3: Резултати од анализата на податоците добиени со скалата на доблести при споредување 
на групите врз основа на членување во извидници 

Доблест Членство N M SD t df p 

Чесност Извидници 

Неизвидници 

50 

50 

3.897 

3.679 

.495 

.539 

2.108 98 .019 

Нарав Извидници 

Неизвидници 

50 

50 

3.038 

2.976 

.524 

.581 

.561 98 .288 

Истрајност Извидници 

Неизвидници 

50 

50 

4.025 

3.786 

.732 

.718 

1.648 98 .0515 

Завидливост Извидници 

Неизвидници 

50 

50 

3.998 

4.063 

.605 

.698 

-.498 98 .310 

Пари Извидници 

Неизвидници 

50 

50 

3.416 

3.397 

.759 

.860 

.117 98 .4535 

Интелигенција Извидници 

Неизвидници 

50 

50 

3.072 

3.343 

.969 

.803 

-1.523 98 .0655 

Надворешен 

изглед 

Извидници 

Неизвидници 

50 

50 

2.452 

3.139 

.834 

.861 

 

-4.052 98 .000 

Етички 

идентитет 

Извидници 

Неизвидници 

50 

50 

4.086 

4.050 

.618 

.448 

.333 98 .370 

Табела 4: Резултати од анализата на податоците добиени со скалата на доблести при споредување 
на групите врз основа на членувањето во извидници 

Доблест Членство N Mean 

rank 

Sum of 

ranks 

Mann-Whitney 

U 

p 

Религија Извидници 

Неизвидници 

50 

50 

47.11 

53.89 

2355.50 

2694.50 

1080.500 .1115 

Здравје Извидници 

Неизвидници 

50 

50 

49.59 

51.41 

2479.50 

2570.50 

1204.500 .376 

Романтични 

врски 

Извидници 

Неизвидници 

50 

50 

46.80 

54.20 

2340.00 

2710.00 

1065.000 .0995 
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Резултати за разликите во однос на моралната слика за себе кај 

адолесцентите во зависност од полот 

При тестирање на хипотезата А2 според која адолесцентките почесто ги 

избираат моралните вредности како централни во нивната морална слика за 

себе за разлика од адолесцентите беа добиени следните резултати: 

Табела 5: Резултати од анализата на податоците добиени со инструментот за 
мерење на морална слика за себе при споредување на групите врз основа на полот 

Пол N M SD t df p 

Женски 50 15.32 8.577 -.615 98 .270 

Машки 50 16.36 8.327    

Податоците добиени со инструментот за мерење на морална слика за себе беа 

анализирани со t-тест за независни групи кој резултираше со p-вредност од .270 

која укажува на тоа дека не постојат статистички значајни разлики на ниво 0.05 

помеѓу машките и женските адолесценти во однос на моралната слика за себе 

(Табела 5).  

Во однос на мерките од скалата на доблести, нормална дистрибуција имаат суб-

скалите чесност, нарав, истрајност, пари, интелигенција и надворешен изглед 

и разликите помеѓу половите за овие суб-скали беа тестирани со t-тест за 

независни групи. Мерките на суб-скалите завидливост, религија, здравје, 

романтични врски и етички идентитет не се нормално дистрибуирани, па 

разликите помеѓу половите за овие суб-скали беа тестирани со непараметрискиот 

тест Mann-Whitney U. 

Резултатите добиени со анализа на податоците добиени со скалата на доблести 

покажуваат статистички значајни разлики помеѓу машките и женските 

адолесценти за суб-скалите чесност, религија и етички идентитет. Поточно, 

адолесцентките повисоко ги вреднуваат и почесто ги избираат чесноста 

(p(0.05)=.042) и етичкиот идентитет (p(0.05)=.0265) како важни за нивната морална 

слика за себе за разлика од адолесцентите, додека пак во однос на религијата 
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(p(0.05)=.0345) резултатите покажуваат дека машките адолесценти ја вреднуваат 

повисоко отколку адолесцентите од женски пол (Табела 6, Табела 7).  

Табела 6: Резултати од анализата на податоците добиени со скалата на доблести при 
споредување на групите врз основа на полот 

Доблест Пол N M SD t df p 

Чесност Женски 

Машки 

50 

50 

3.879 

3.697 

.462 

.574 

1.748 98 .042 

Нарав Женски 

Машки 

50 

50 

2.942 

3.072 

.581 

.517 

-1.182 98 .120 

Истрајност Женски 

Машки 

50 

50 

3.906 

3.905 

.742 

.728 

.007 98 .4975 

Пари Женски 

Машки 

50 

50 

3.275 

3.538 

.803 

.798 

-1.643 98 .052 

Интелигенција Женски 

Машки 

50 

50 

3.197 

3.218 

.793 

.996 

-.117 98 .4535 

Надворешен 

изглед 

Женски 

Машки 

50 

50 

2.771 

2.820 

.874 

.956 

-.268 98 .395 

 

Табела 7: Резултати од анализата на податоците добиени со скалата на доблести при споредување 
на групите врз основа на полот 

Доблест Пол N Mean 

rank 

Sum of 

ranks 

Mann-Whitney 

U 

p 

Завидливост Женски 

Машки 

50 

50 

51.61 

49.39 

2580.50 

2469.50 

1194.500 .3505 

Религија Женски 

Машки 

50 

50 

45.44 

55.56 

2272.00 

2778.00 

997.000 .0345 

Здравје Женски 

Машки 

50 

50 

54.00 

47.00 

2700.00 

2350.00 

1075.000 .1125 

Романтични 

врски 

Женски 

Машки 

50 

50 

48.44 

52.56 

2422.00 

2628.00 

1147.000 .237 

Етички 

идентитет 

Женски 

Машки 

50 

50 

56.09 

44.91 

2804.50 

2245.50 

970.500 .0265 
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Добиените резултати покажуваат постоење на одредени разлики помеѓу 

половите во однос на моралната слика за себе. Со ова поставената хипотеза А2 

делумно се потврдува. 

Според горенаведените резултати може да се заклучи дека генералната 

хипотеза А: Извидниците и неизвидниците од машки и женски пол во периодот 

на доцна адолесценција меѓусебно се разликуваат во однос на моралната слика 

за себе е делумно потврдена.  

ДИСКУСИЈА 

Предмет на анализа и дискусија во ова поглавје ќе бидат добиените резултати 

кои делумно ја потврдија генералната хипотеза А според која извидниците и 

неизвидниците од машки и женски пол во периодот на доцна адолесценција 

меѓусебно се разликуваат во однос на моралната слика за себе. Резултатите кои 

беа добиени делумно ги потврдија двете хипотези А1: Извидниците почесто ги 

избираат моралните вредности како централни во нивната морална слика за 

себе за разлика од неизвидниците и А2: Адолесцентките почесто ги избираат 

моралните вредности како централни во нивната морална слика за себе за 

разлика од адолесцентите. 

Дискусија за резултатите во врска со разликите во моралната слика 

за себе во зависност од членувањето во извидници 

Хипотезата А1 според која извидниците почесто ги избираат моралните 

вредности како централни во нивната морална слика за себе за разлика од 

неизвидниците е делумно потврдена. Резултатите укажуваат на постоење на 

статистички значајни разлики помеѓу извидниците и неизвидниците во однос на 

оценувањето на важноста на чесноста и надворешниот изглед. Попрецизно, 

резултатите покажуваат дека извидниците ја оценуваат чесноста како поважна во 

нивната морална слика за себе отколку неизвидниците, додека пак 

неизвидниците повисоко го вреднуваат надворешниот изглед за разлика од 

извидниците. Тоа значи дека членувањето на извидници кај адолесцентите во 
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одредена мера претставува важен фактор за изборот на морални вредности како 

централни во моралната слика за себе.  

Како што веќе беше напоменато, научното истражување на психологијата на 

извидништвото е доста сиромашно. Резултатите добиени со истражувањето 

презентирано во овој труд до одреден степен се согласуваат со наодите од 

претходните истражувања на моралноста кај извидниците. Истражувањата на 

Харис и сор. (Harris et al, 1998; 2005) посочуваат дека извидниците се ангажираат 

во просоцијално однесување преку активности на помагање, дека тие сметаат дека 

извидништвото и неговата програма придонесуваат за развој на позитивни 

доблести и дека извидниците почесто го избираат она што е најетички да се 

направи, а не она што е најлесно. Сепак, методолошките недостатоци на овие 

истражувања се преголеми за да може од нив да произлезат издржани заклучоци 

и генерализации. Понатаму, Перлман (Pearlman, 2007) во неговата 

феноменолошка студија открил дека испитаниците сметаат дека вредностите на 

извидништвото и извидничката програма се вредности кои се важни за 

општеството и треба да се оформат кај младите луѓе. Со оглед на тоа дека 

истражувањето на Перлман опфаќа само шест испитаници, и во овој случај е 

ризично да се изведат генерализации од наодите до кои тој дошол.  

Важно е да се нагласи дека извидништвото опфаќа и волонтерско вклучување 

во разновидни активности на помагање, што претставува еден вид на 

просоцијално однесување. Ако се земат предвид наодите на повеќе автори (Youniss 

& Yates, 1997; според Hardy & Carlo, 2005; Johnston & Krettenauer, 2011; Pratt, 

Hunsberger, Pancer & Alisat, 2003) кои укажуваат на позитивна поврзаност помеѓу 

просоцијалното однесување, моралната слика за себе и важноста на моралните 

вредности, хипотезата дека извидниците почесто ги избираат моралните 

вредности како централни за нивната морална слика за себе отколку 

неизвидниците произлегува целосно логично. Во овој контекст, останува 

подетално да се испита врската помеѓу волонтерството и моралната слика за себе 

кај извидниците.  
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Дискусија за резултатите во врска со разликите во моралната слика 

за себе во зависност од полот 

Резултатите од ова истражување делумно ја потврдија хипотезата А2 според 

која адолесцентките почесто ги избираат моралните вредности како 

централни во нивната морална слика за себе за разлика од адолесцентите. Ова 

значи дека во периодот на доцна адолесценција полот игра значајна улога во 

изборот на морални вредности како централни во моралната слика за себе. 

Резултатите од актуелното истражување покажаа дека адолесцентките почесто 

ги избираат чесноста и етичкиот идентитет како важни за нивната морална слика 

за себе за разлика од адолесцентите. Ваквите наоди не се во согласност со наодите 

од истражувањето на Фрицханд (Фрицханд, 2012) во кое не се најдени статистички 

значајни разлики помеѓу половите во однос на моралната слика за себе. 

Спротивно на наодите на Фрицханд, но во согласност со наодите од 

истражувањето презентирано во овој труд, Арнолд (Arnold, 1993) открила дека 

постојат полови разлики помеѓу адолесцентите во нивните концепции за личните 

доблести. Таа утврдила дека девојките почесто се идентификуваат со морални 

наспроти неморални квалитети за разлика од врсниците од машки пол. Понатаму, 

адолесцентките почесто за разлика од адолесцентите изразуваат морална 

мотивација зад желбата и потребата да се биде добра личност и тоа особено се 

интензивира во доцната адолесценција. Ваквите разлики Арнолд ги објаснува со 

постоење на различен начин на конструирање на сликата за себе кај двата пола, со 

тоа што моралноста зазема поцентрална позиција кај припадниците на женскиот 

пол во однос на оние од машки пол. 

Ваквите спротивставени наоди може да се должат на различни фактори како 

што се карактеристиките на примерокот и популацијата, применетиот метод, 

разликите во културно-историските услови во кои е спроведено истражувањето и 

сл. Со оглед на тоа дека сите три истражувања се спроведени на релативно мал 

примерок (актуелното истражување е спроведено со 100 испитаници, 

истражувањето на Фрицханд опфаќа 196 испитаници, а истражувањето на Арнолд 
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80 испитаници), генерализирањето на кој било од двата спротивставени наоди врз 

целата популација би било ризично.  

Дискусија за актуелното истражување презентирано во овој труд 

Со цел конструктивно да се заврши овој труд, ќе бидат разгледани предностите 

и недостатоците на истражувањето презентирано во него и ќе бидат понудени 

сугестии за натамошни истражувања. 

Првиот недостаток произлегува од самиот нацрт на истражувањето како Ex 

post facto експеримент и од начинот на формирање на примерокот. Примерокот е 

пригоден, а поделбата на испитаниците во двете групи е однапред определена, со 

што не се почитува правилото за случаен избор. Понатаму, примерокот е 

релативно мал за да може врз основа на добиените резултати да се изведат 

генерализации за целата популација.  

Наредниот недостаток произлегува од инструментите. Имено, податоците се 

добиени само со мерки на самоизвестување кои што често можат да бидат 

“искривени“ поради одредени особини на испитаниците, групите или примерокот 

во целина. На пример, може да се случи преценување или потценување во 

себеописот или пак тој да се основа врз идеалната наспроти реалната слика за 

себе.  

Од друга страна, главната предност на ова истражување лежи во фактот дека 

извидниците како група се релативно ретко проучувани во психологијата, особено 

во Македонија и на Балканот, па ова истражување би можело да послужи како 

иницијатор на наредни психолошки истражувања на извидниците, кои не мора 

нужно да се држат во рамките на моралноста. Понатаму, проучувањето на 

моралноста кај младите е секогаш актуелно и важно, така што секој придонес кон 

научните сознанија за моралното функционирање на адолесцентите има своја 

вредност и значајност.  

Заклучно согледување е дека иако во ова истражување беа докажани само 

делумни разлики помеѓу извидниците и неизвидниците, односно адолесцентите и 

адолесцентките во однос на моралната слика за себе, спроведување на исто или 
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слично истражување врз поголем примерок и со усовршени инструменти 

веројатно би дало попрецизни резултати. Идеја и насока за натамошно 

истражување може да биде крос-културално испитување на разликите во 

моралната слика за себе и моралните доблести кај адолесценти кои доаѓаат од 

различни култури. Интересно би било покрај извидници да се испитуваат и 

припадници на други движења и организации кои се занимаваат со различни 

видови на морални активности, како на пример Црвен крст, одредени еколошки 

или хуманитарни организации и сл.  

Секогаш е корисно да се истражува моралноста кај младите, бидејќи таа во 

голема мера одредува каква ќе биде потесната и пошироката заедница и 

целосното општествено функционирање. Познавањето на вредностите на младите 

нуди основа за подобро систематизирано етичко образование, како формално така 

и неформално, кое на долг рок може да доведе до позитивни промени во 

целокупното општество. 
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Прилог 1. Инструмент за мерење на морална слика за себе („Moral self-concept 

measure“) 

Прочитај ја внимателно листата наведена подолу. Потоа, 
• Прецртај ги 15-те карактеристики кои најмалку те опишуваат;  

• Запиши ги во највнатрешниот круг трите особини од листата кои сметаш дека се 

најцентрални за тебе како личност (подреди ги по реден број, од 1 до 3, почнувајќи од 

најважната);  

• Запиши во средниот круг уште три особини од листата кои сметаш дека се следни 

најкарактеристични за тебе како личност (подреди ги по реден број, од 4 до 6, 

почнувајќи од најважната);  

• Во најоддалечениот (надворешниот) круг запиши уште четири особини кои сметаш 

дека се следни најкарактеристични за тебе како личност (подреди ги по реден број, од 7 

до 10, почнувајќи од најважната). (Ќе останат уште неколку карактеристики на листата 

што нема да ги впишеш во круговите).  

Амбициозен Завидлив Несебичен Практичен Со отворен ум 
Верен Импулсивен Нестрплив Привлечен Спортски тип 

Вообразен Интелигентен Одговорен Промислен Справедлив 
Врамнотежен Креативен Плашлив Работлив Студиозен 

Горделив Лидер Подготвен да 

помогне 
Радосен Талентиран 

Грижлив Логичен Подготвен да 

простува 
Романтичен Трпелив 

Грижлив за 

здравјето 
Љубезен Полн со 

љубов 
Себичен Успешен 

Дарежлив Љубопитен Полн со 

почитување 
Сигурен Учтив 

Дисциплиниран Мрзелив Понизен Скромен Храбар 
Дружељубив Мудар Популарен Снаодлив Чесен 

Емотивен Наметлив со 
своето мислење 

Претпазлив 
 

Со слободен дух  

Енергичен Независен Префинет Со натпреварувачки 

дух 
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Прилог 2. Скала на доблести („Virtuous Qualities Scale“) 

Одговори искрено на тврдењата што се наведени подолу така што ќе го впишеш 

соодветниот број на празната линија користејќи ја следната скала:  

1                2   3   4  5 
Речиси секогаш  Обично   Точно е за мене  Обично       Речиси  
е неточно  е неточно  приближно  во  е вистинито секогаш е 
за мене   за мене   половина од   за мене     вистинито 

                    случаите    за мене 

 

1. _______  Доколку не успеам во нешто од првпат, се откажувам.  

2. _______  Брзам кога треба да стигнам некаде, дури и ако не доцнам.  

3. _______  Се обидувам да не ги повредам чувствата на луѓето, дури и ако тоа значи  

   дека не сум сосема искрен кога одговарам на нивните прашања.  

4. _______  Ги вреднувам романтичните врски повеќе во споредба со повеќето луѓе.  

5. _______  Го вреднувам своето здравје повеќе во споредба со повеќето луѓе. 

6.  _______ Јас сум добра личност на факултет.  

7. _______  Секоја недела поминувам некое време во молитва и/или одам на литургија.  

8. _______  Го бранам тоа во што верувам, дури и кога другите не го одобруваат.  

9. _______  Ги одбирам пријателите врз основа на нивната интелигенција.  

10. _______  Немам добро мислење за себе си ако не сум поуспешен од другите.  

11. _______  Подарувам онолку колку што можам за оние на кои им е потребна помош.  

12. _______  Моето семејство смета дека лесно се разлутувам.  

13. _______  Повеќе време минувам во дружење отколку во учење или пишување  

   домашни.  

14. _______  Не сакам да се однесуваат кон мене на никаков посебен начин.  

15. _______  Многу ми е важно да бидам храбар.  

16. _______  Се чувствувам лошо кога ќе направам нешто погрешно.  

17. _______  Им завидувам на луѓето кои се попривлечни од мене.  

18. _______  Многу ми е важно да имам успешна кариера.  

19. _______  Се нервирам кога треба да ги чекам другите.  

20. _______  Дома сум добар како личност. 

21. _______  Помагам повеќе отколку другите луѓе.  

22. _______  Не сакам да бидам во близина на луѓе кои не се особено интелигентни.  

23. _______  Би сакал еден ден да заработувам многу пари.  

24. _______  Многу ми е важно да бидам љубезен.  

25. _______  Им завидувам на луѓето кои се поумни и поталентирани од мене. 

26. _______  Ги избирам романтичните партнери главно според нивниот надворешен  

   изглед.  

27. _______  Кога луѓето се подобри од мене во нешто, мило ми е заради нив. 

28. _______  Јас сум многу искрена личност.  

29. _______  Многу ми е важно да бидам справедлив кон секого.  

30. _______  Многу учам. 

31.  _______ Јас сум добар кон моите другари.  
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32. _______  Оддавам впечаток дека сум по малку груб и нељубезен.  

33. _______  Јас сум поискрен од повеќето луѓе.  

34. _______  Не сакам да ми досаѓаат со туѓи проблеми.  

35. _______  Имам свои правила кои ги почитувам. 

36. _______  Кога донесуваме групни одлуки јас сум на страната на луѓето кои ми се  

   допаѓаат.  

37. _______  Похрабар сум од повеќето луѓе.  

38. _______  Љубезен сум со членовите на моето семејство.  

39. _______  Премногу сум зафатен за да можам многу да им помагам на другите. 

40. _______  Еден од моите најголеми приоритети е да бидам здрав.  

41. _______  Луѓето на факултет ме сметаат за добра личност.  

42. _______  Не го повишувам гласот, дури и кога сум налутен.    

43. _______  Потрпелив сум од повеќето други луѓе.  

44. _______  Кога пријателите ми поставуваат прашања знаат дека ќе бидам искрен,  

  дури и ако кажам нешто што тие не сакаат да го слушнат. 

45. _______  Јас сум многу справедлив.  

46. _______  Им честитам на другите луѓе за нивните успеси.  

47. _______  Повеќе би сакал да се преправам дека се согласувам со некого отколку да  

  влегувам во расправија.  

48. _______  Им кажувам на пријателите кога сметам дека прават нешто погрешно.  

49. _______  Важно ми е да бидам добра личност на факултет.  

50. _______  Лесно се налутувам. 

51. _______  Многу ми е важно да бидам искрен. 

52. _______  Ги признавам сопствените грешки дури и кога би можел лесно да ги  

  сокријам.  

53. _______  Го вреднувам своето образование повисоко отколку повеќето луѓе.  

54. _______  Немам трпение со другите луѓе.  

55. _______  Не ми е многу грижа за тоа како изгледам.  

56. _______  Кога се донесуваат групни одлуки предност ѝ давам на мојата.  

57. _______  Се обидувам да се спријателувам со луѓе со кои имам исти религиозни  

  верувања. 

58. _______  Не се чувствувам обврзан да посветувам време или пари во добротворни  

  цели: луѓето можат самите да се грижат за себе.  

59. _______  Знам што значи да се биде добра личност на факултет.  

60. _______  Не се вознемирувам, дури и кога луѓето лошо се однесуваат кон мене. 

61. _______  Многу од луѓето што ги запознавам ме нервираат.  

62. _______  Лесно се откажувам. 

63.  _______ Имам посилно чувство за правичност од другите.  

64. _______  Не се грижам дали заработувам многу пари сè додека можам да си ги плаќам  

  сметките.  

65. _______  Поупорен сум од другите луѓе.  
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66. _______  Многу ми е важно да бидам привлечен.  

67. _______  Многу ми е важно да бидам во романтична врска.  

68. _______  Повеќе би сакал да имам работа во која уживам отколку работа која носи  

  многу пари.  

69. _______  Се трудам да вежбам и да јадам здрава храна.  

70. _______  Многу ми е важно да бидам добар како личност дома.  

71. _______  Љубезен сум кон луѓето кои не ми се допаѓаат многу.  

72. _______  Им завидувам на нештата или на квалитетите кои ги поседуваат луѓето што ги        

                 Познавам. 

73. _______  Поврамнотежен сум од поголемиот број луѓе.  

74. _______  Многу ми е важно да бидам финансиски успешен. 

75. _______  Интелигенцијата ја вреднувам многу високо. 

76. _______  Знам што значи да се биде добар како личност дома.  

77. _______  Кога нешто ме вознемирува, лутината ја празнам врз пријателите или врз  

  членовите на моето семејство.  

78. _______  При донесувањето групни одлуки настојувам да се однесувам подеднакво со сите.  

79. _______  Ако не успеам во нешто од првпат, продолжувам да се обидувам. 

80.  _______ Лесно се вознемирувам.  

81. _______  Често учествувам во доброволни или услужни активности.  

82. _______  Моите дома сметаат дека сум добра личност.  

83. _______  По малку сум раздразлив. 

84.  _______ Мојата религија и односот кон Господ имаат приоритет во мојот живот.  

85. _______  Им се спротивставувам на другите кога тие повредуваат некого.  

86. _______  Многу време му посветувам на мојот надворешен изглед.  

 


